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Oändliga möjligheter

Sammankopplad med dig
Inkludera en vit och färgad atmosfärisk Philips Hue-glödlampa i Philips Hue systemet och 
upplev högkvalitativt vitt och färgat ljus. Anslut den till Philips Hue-bryggan och styr den 
med din smartphone eller surfplatta.

Låt fantasin flöda
• Lek med ljus och välj bland 16 miljoner färger
• Synka dina Philips Hue-lampor med filmer och musik

Lys upp dina ögonblick
• Klart dagsljus, varmvitt till svalt
• Hämta ny energi, koncentrera dig, läs och slappna av med ljus
• Vakna mjukt till din personliga soluppgång

Upplev sinnesro
• Styr belysningen, var du än befinner dig
• Ställ in ljusscheman för smart ljusstyrning i hemmet
• Styr belysningen på ditt sätt

Enkelt, pålitligt och framtidssäkert system
• Anslut upp till 50 Philips Hue-lampor



 Måla med ljus

Lek med ljus och välj bland 16 miljoner färger i 
Hue-appen för att matcha ljuset efter humöret. 
Använd ett favoritfoto och återupplev 
ögonblicket med stänk av ljus. Spara dina 
favoritljusinställningar och hämta tillbaka dem 
när du vill med hjälp av ett fingertryck.

Synka ljuset med musik och filmer

Integrera hela rummet i TV-tittandet eller ta 
din spelupplevelse till nästa nivå med en av de 
många tredjepartsapparna för Philips Hue. 
Synkronisera belysningen med din favoritlåt 
och njut av musiken till fullo. Förvandla vilket 
rum som helst till ett dansgolv och se hur ljuset 
reagerar på musiken. Ladda ned en av apparna 
och sätt igång festen med Philips Hue.

Skapa önskad atmosfär

Ställ in rätt stämning för alla ögonblick med en 
serie vackra, naturliga vita ljus. Använd appen 
för att ställa in valfri nyans av vitt ljus, från kalla 
energigivande dagsljus till avslappnande 
varmvitt ljus. Ta kontrollen och ange 
stämningen. Inte för ljust. Inte för mörkt. Precis 
som du vill ha det.

Ljus för ditt välbefinnande

Ljus påverkar vårt humör, beteende, 
uppmärksamhet och rutiner. Via appen kan du 
ställa in det ljus som är optimalt för 
ögonblicket. Philips Hue hjälper dig att få 
energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. 
Anpassa dina dagliga rutiner till ögonblick som 
du kan njuta av. Upplev skillnaden. Må bättre.

Vakna på ett naturligt sätt

Förenkla din sovrutin och vakna mjukt för en 
bra start på dagen. Med Philips Hue kommer 
du ur sängen på ett trevligt sätt. Den gradvis 
ökande ljusintensiteten ger dig en känsla av att 
vakna naturligt med solljus – istället för ett 
obehagligt uppvaknande av larmsignalen.

Fjärrstyrning

Fjärrstyr din belysning, oavsett var i världen du 
befinner dig. Kontrollera att alla lampor är 
släckta innan du går hemifrån och tänd dem 
från kontoret när du jobbar sent. Tack vare 
geofencing-teknik kan lamporna välkomna dig 
hem eller släckas automatiskt när du lämnar 
hemmet. Det handlar om att förenkla ditt liv 
och ge dig sinnesro på smarta och användbara 
sätt.
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Lampan
• Sockel: E27-skruvsockel
• Formfaktor: A60
• Livslängd: 25 000 timmar
• Wattal: 9 W
• Ljusflöde: 16 miljoner färger, Funktionellt vitt ljus, 

Alla nyanser av vitt, Från varm till kall vit färg, 
Endast dimbar via den smartphone eller surfplatta, 
Spridningsvinkel: 160° +-20°

• Lumental: 342 lm vid 2000 K, 570 lm vid 3000 K, 
806 lm vid 4000 K, 550 lm vid 6 500 K, 80 lm/W 
effektivitet vid 4000 K, >80 CRI från 2000–4000 K

• Uppgraderbar programvara
• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde

• Höjd: 110 mm
• Bredd: 62 mm

Förpackningens innehåll
• hue-lampor: 1

Miljö
• Driftsfuktighet: 0 % < H < 80 % (icke-

kondenserande)
• Driftstemperatur: 0-40 °C

Garanti
• 2 år
•
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